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HELLO PREZI.
CONTEXT
Prezi és una eina online 2.0 i d’última generació que permet crear
presentacions molt impactants, de forma gratuïta. Podràs convertir
els teus arxius de PowerPoint a Prezi, introduint efectes de zooming i
loomping i sense ser un expert en presentacions.

OBJECTIUS
Obtenir una millor comprensió tècnica d'una eina on-line
line.
Aportar molt més valor a les presentacions, usant tècniques
innovadores.
Organitzar molt millor les idees que potenciïn la creativitat i
l’originalitat.
Adquirir una major habilitat per dissenyar presentacions
dinàmiques i interessants, amb un estil propi, clares i precises.
Marcar un alt impacte i un avantatge competitiu diferencial.
DIRIGIT
Persones interessades en comunicar i explicar històries amb creativitat,
i per als que presentar en públic, sigui un part important del seu treball
alhora que optimitzaran i milloraran l'efectivitat de les seves
competències digitals on line.
DURADA
Monogràfic Express de 1 sessió de 4 hores. Nivell Bàsic.
Taller de 2 sessions de 3 hores de duració
du ració cadascuna. Nivell Iniciat i
Progress
duraci ó cadascuna. Nivell Iniciat i
Taller de 10 sessions de 1,5 hores de duració
Progress
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NIVELLS
Nivell B àsic: Sense registre prev i i/o sense coneixements de
presentacions en PowerPoint.
Nivell I niciat: amb co mpte actiu i menys de 4 presentacions Pre zi.
Nivell Progress: amb compte actiu i menys de 4 presentacions Prezi.

CONTINGUTS
Presentacions. Objectius personals.
Objectius del taller. Índex.
Avaluació del nivell dels participants i el coneixement de PowerPoint.
Petit preàmbul. Prezi vs PowerPoint.
ORIGEN DE PREZI (I).
Què és, qui és Prezi.
Prezi com a eina d'ideació.
Característiques bàsiques.
El llenç.
Efectes zooming i loompig.
ÚS TÈCNIC AMB PREZI (II). PRÀCTICA.
Triar tipus de llicència.
Registrar-me.
Verificació i sortida.
Informació del compte.
Pàgina del perfil.
Generar un esborrany de mapa contextual.
CREAR UN PREZI (III). PRÀCTICA.
Inici de un nou Prezi.
Triar una plantilla (en blanc).
Navegar en el llenç: el zoom.
Edita text: ús del text.
Elements de la barra de text.
Recordar contrasenya i tancar la sessió.
Re_Inici.
AVANÇA EN PREZI (IV). PRÀCTICA.
Inserció de marcs.
Marc ocult.
Imatges.
Eina de transformació.
Editor de fotos
Realçar.
Efectes.
Marcs.
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Inserció.
Símbols i formes.
Línies i fletxes.
Agregar col·lecció d’imatges.
Inserció de fitxers de PPoint.
Personalitzar temes.
Personalitzar avançades.
Presentar: insertar punts de ruta.
LLIURAMENT DE PRESENTACIONS A PREZI (V). PRÀCTICA.
Compartir.
Presentar a distancia.
Descarregar PDF i portable.
Imprimir.
Configuració de pantalla.
BONES PRÀCTIQUES (VI).
Manual d’ajuda.
Consells.
Presentacions orals.
Que has après?

Enllaç de referència: http://bit.ly/helloprezidemo
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DOCENT
Vicenç López
Tècnic docent per a la Formació a l’Ocupació per CIFO-SOC
CIFO
i
Diplomat en Direcció i Gestió de Màrqueting d'ESADE.
d'ESADE La seva
trajectòria professional s'ha desenvolupat en la gestió
empresarial, la funció comercial i la formació. Màster en
Direcció i Gestió d'empreses constructores a l’UPC. Postgrau
en Design Management per l’UPC. Actualment exerceix la
seva tasca professional
professional com Andragog, Facilitador i Docent a
Noûs
NoûsCamins
Formació.
Maratonià popular.

MODALITAT
Presencial.
RECURSOS, INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS
Les sessions es desenvoluparan en una aula amb capacitat màxima de 20
participants, distribuint les taules segons la temàtica de la sessió.
En funció de la metodologia s'empraran programes de presentació
PowerPoint i/o Prezi.
Projector per presentacions i pantalla. Pissarra Velleda i paperògraf.
Connexió Internet
nternet o Wifi per al
a docent.
METODOLOGÍA
Metodologia teòric i pràctica que combinadament ens introduirà sobre
els principals usos i recursos de Prezi pe r tal de dese nvolupar el potencial
d’idees entre els participants.

L'aprenentatge vicari facilitarà el desenvolupament de les sessions i
consolidarà els coneixements previs en funció de cada participant.
A mesura que es va coneixent la navegació es realitzaran exercicis que
permetin avançar en el maneig dels seus components.
Proposem la utilització del paradigma d'aprenentatge,, com un factor
d'èxit basant-se
se en la implicació dels participants i l’observació com una
de les formes d’adquirir els coneixements.
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"Un no pot negar els riscos ni preocuparse per ells, el que ha de fer és dotar-se
de les eines necessàries per superar-los"
Elisabeth Egea. Pedagoga.

www.nouscaminsformacio.com · vicenc@nouscaminsformacio.com

